
Sindicato se esforça por
equiparação no

atendimento entre os
planos de saúde

Sindicato
comemora a
entrega dos

brinquedos aos
filhos/filhas dos

metalúrgicos

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos comemora junto aos
trabalhadores da CSN a distri-
buição dos brinquedos, entre-
gues no início do mês ,aos filhos
e filhas das famílias meta-
lúrgicas da empresa.

Afinal, sabe-se sobre a impor-
tância dos brinquedos no desen-
volvimento infantil. E também
da necessidade de brincar, isto é
uma característica da infância.
Aos trabalhadores e trabalhado-
res, vale ressaltar a função do
brincar, que reconhecemos que
não está no brinquedo, no mate-
rial usado, mas sim na atitude
subjetiva que a criança demons-
tra na brincadeira e o brinquedo
motiva.
Por isso, vale a pena ressaltar e
valorizar esse benefício. E essa
diretoria aproveita para renovar
o seu compromisso de lutar em
defesa dessa conquista, assim
como de todos os direitos e be-
nefícios dos trabalhadores.

CSN | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Assim como todos os brasileiros, a
família metalúrgica enfrentou um
ano muito difícil, com muitas per-
das e ameaças de desemprego
causados pela crise econômica,
agravada pela pandemia.

Enfrentamos momentos de mui-
ta instabilidade, com contratos de
trabalho sendo precarizados e ne-
gociações tensas na busca da ma-
nutenção dos empregos. Mas con-
seguimos chegar até aqui, encer-
rando o ano unidos e com a cons-
ciência tranquila da garantia dos
empregos, manutenção de benefí-
cios e a notícia que nos deu a pers-
pectiva de dias melhores, através
de vacinas no combate à COVID-19.

Não tenham dúvida, foi um ano
de muitos desafios à essa dire-
toria, que, muitas vezes, bateu
cabeça para criar estratégias e de
medir forças com os patrões na
defesa da dignidade da classe
trabalhadora.

A contratação de um novo plano
de saúde pela CSN foi uma sur-
presa para todos, mas essa dire-
toria não mediu esforços, inter-
mediando os problemas, sempre
na tentativa de garantir o bom
atendimento e a assitência à saú-
de dos trabalhadores.

E, de lá pra cá, o sindicato criou

uma linha telefônica direta de co-
municação para tratar especifica-
mente sobre problemas com a LIV
Saúde.  Até agora, já foram resol-
vidas várias questões, entre elas, a
ampliação da rede credenciada de
atendimento com várias especia-
lidades. E também de localidades:
em Volta Redonda - Center kids
(várias especialidades), Clínica dr.
Adriano Martins, Hospital Viver
Mais, Clínica de Olhos Dr. Rosuel
Zaidan, Clínica Equilibrium Otorri-
nos Associados, Primevida  (várias
especialidades). E Barra Mansa -
Casa-Clínica de atenção à saúde
ampliada psiquiatria, Centro
Oftalmológico karine Fabiano.

Outro problema resolvido foi pôr
um fim na exigência de passar
por um clínico geral para ter aten-
dimento com especialista. Hoje,
isso não é mais exigido.

Sabe-se que ainda falta muito
para atingir a qualidade dos ser-
viços, mas, enquanto não aten-
der aos trabalhadores de forma
equiparada como era anterior-
mente, em todas as suas neces-
sidades, e caso continue apre-
sentando tantos problemas e,
essa diretoria não vai hesitar em
buscar a garantia de melhorias
para a assistência à saúde dos
metalúrgicos da empresa.



A direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense informa aos trabalhadores que entrará
em período de férias coletivas entre os dias 21/12/
20 a 19/1/2021. Retornando suas atividades no dia
20/1/2021.
Porém, os diretores do sindicato estarão a disposi-
ção dos trabalhadores atendendo em regime de
plantão pelo telefone 24 99321.1787.

PERÍODO DE RECESSO

Entrega das Cestas de Natal será
até o dia 18 de dezembro

Esse ano, como nos últi-
mos anos, a CSN estará
entregando as cestas de
Natal aos seus trabalha-
dores e trabalhadoras.
A entrega, que iniciou no
dia 14, vai até o proximo
dia 18/12.
Importante lembrar e
ressaltar que esse bene-
fício foi uma conquista

dos metalúrgicos e que
vem se renovando e se
mostrando como uma
forma de valorização.

KIT ESCOLAR

Outra conquista impor-
tante é o kit escolar, que
deverá ser entregue, no
início do ano.

A direção da empresa se

comprometeu em for-
necer o kit escolar, que
será entregue no início
do ano, em janeiro de
2021.
O sindicato comemora a
união e parbeniza a to-
dos, sempre, na certeza,
de lutar por mais con-
quistas e por dias me-
lhores a todos.


